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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “PROFº CARLOS GOMES PEIXOTO DE MELLO” 

Rua Carmo Bartalotti, 3-30 – Jardim Vânia Maria 
TELEFONE: 3232-7093 | CEP 17063-590 - BAURU – SP 

FACEBOOK: Emei Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE 23 a 27/08/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

 ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

 

Área: Português 

Conteúdo: Gênero textual- Receita 

Objetivos: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos, utilizando-os nas diversas 

situações comunicativas. 

Ação: Hora da estória: LENDA MANI MANDIOCA 

➢ Assista ao vídeo. Segue o link:  

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=zSBsJTSX3AE 

 

 

        

➢ Agora que tal com a ajuda da mamãe você fazer uma sopa de mandioca? 

 

➢ RECEITA DA SOPA: Vamos precisar de: 

 

➢ O adulto deverá mostrar o ingrediente para a criança e dizer a quantidade que será usada. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSBsJTSX3AE
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➢ AGORA É SÓ PROVAR ESSA DELÍCIA. 

 

Registro: Através de vídeo da criança ajudando a executar a receita. 

 

 

ATIVIDADE 2: ARTES 

 

Área: Artes 

Conteúdo: Ferramentas, materiais e suportes variados. 

Objetivos: Experimentar, explorar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais na 

realização de trabalhos artísticos. 

Ação: Rama da Mandioca 

➢ Hoje vamos reproduzir a rama da mandioca. 
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➢ Para isso vamos precisar de: Tinta marrom que será usada para carimbar as mãos 

da criança como no exemplo abaixo: 

 

                                                                      
 

 

➢ Caso não tenha tinta contornar a mão com lápis de cor marrom e pintar dentro. O 

adulto deverá orientar a criança para completar o desenho como no exemplo acima. 

 

     Registro: Através da realização da atividade acima. 

 

ATIVIDADE 3: CULTURA CORPORAL 

 

Área: Cultura corporal 

Conteúdo: Brincadeiras Folclóricas. 

Objetivos: Resgatar as brincadeiras folclóricas que fizeram parte da infância de nossos 

pais e avós. 

Ação: Hoje vamos brincar de esconde-esconde.  

➢ Para essa brincadeira precisaremos da participação das pessoas da família. 

 

 

➢ Após contar até 30 o batedor deverá ir procurar as pessoas que estão escondidas, 

que deverão tentar chegar primeiro no pique e gritar livre. 
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➢ Aquele que não conseguir será o próximo batedor. 

➢ Boa diversão! 

Registro: Através de vídeo da realização da atividade. 

 

ATIVIDADE 4: MATEMÁTICA 

Área: Matemática 

Conteúdo: Motricidade fina e viso motor. 

Objetivos: Manusear ferramentas utilizando movimentos de pinça; 

- Desenvolver coordenação motora fina. 

Ação: Hoje vamos fazer uma atividade que é fácil e divertida. Vamos precisar de: 

- Prendedor de roupas; 

- Bolinhas de papel; 

- 2 copinhos ou potinhos plásticos. 

> Faça bolinhas de papel e coloque em um potinho. 

> Agora o adulto irá pedir por exemplo que a criança pegue com o prendedor 5 bolinhas 

de papel e coloque no outro pote. 

> Faça desafios alternando as quantidades. Agora vamos pegar 3 bolinhas, agora 7 

bolinhas e assim por diante. 

 

     

                          

 

Registro: Através de vídeo da criança realizando a atividade acima.  

                                     BOA ATIVIDADE! BEIJOS PROFESSORA GISELE. 


